
Zdravím, 
 
Posílám oficiální zprávu o diskvalifikaci Pavly, která zrovna přišla…. 
 
Velibor to opět posouvá do disciplinárky.  
 

Podávám zprávu disciplinární komisi: 

Předsedové soutěže na světovém šampionátu hip hopu (Velibor Srdic a Kirsten Dan Jensen) 

diskvalifikovali hip hopovou formaci pro dospělé, protože jsme zjistili, že stejná tanečnice 

Simona Peterkova z České republiky tančí jak juniorskou, tak dospělou formaci. 

Nahlásili to ostatní kapitáni týmu, kteří nám poslali snímek obrazovky Instagramu, kde 

tanečnice uvedla, že tančí ve dvou věkových divizích ve formacích ve stejném kalendářním 

roce v hip hopu. 

Zeptali jsme se na to odpovědného vedoucího týmu, Hana Svehlova přeložila to, co řekl, 

potvrdili to, a tak jsme se rozhodli diskvalifikovat formaci Magic Adults z České republiky. 

V příloze naleznete relevantní dokumentaci. 

Žádáme disciplinární komisi o další vyšetřování. 

 
… 
 
Verča 
 
From: Velibor Srdic [mailto:velibor.srdic@gmail.com]  
Sent: Thursday, October 31, 2019 11:26 AM 
To: Robert Planutis <rwplanut@comcast.net> 
Cc: Kirsten Dan Jensen <idokirsten@live.de>; Carsten Rott <carsten@taf-germany.de>; Veronika 
Klimešová | Mezinárodní úsek CDO <mezinarodniusek@czechdance.org>; Eva Vlková - Prezident CDO 
<eva.vlkova@czechdance.org> 
Subject: request for investigation and further action 

 

Dear Robert, 

 

I report to Disciplinary Committee the following case: 

Chairpersons of judges at the World Hip Hop Championships (Velibor Srdic and Kirsten 

Dan Jensen) have disqualified Adults hip hop formation, as we have found out that the 

same dancer Simona Peterkova from Czech Republic was dancing both junior and adults 

formation. 

This was reported by the other team captains that have sent us screen shot from Instagram, 

where the dancer stated that she was dancing in two age divisions in formations in the same 

calender year in hip hop. 

We have asked the responsible team leader about it, Hana Svehlova has translated what 

they said, they confirmed it and we made decision to disqualify the Adults formation Magic 

Free from Czech Republic. 
Attached you can find relevant documentation about it. 

We ask the Disciplinary Committee for further investigation. 

Contact of the responsible teacher is: 

Ms. Pavla Loučkova, Czech Republic   
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Vyjádření Pavla Loučková, MFG: 

 

Ráda bych se vyjádřila k situaci, která nastala v rámci diskvalifikace mé skupiny na MS v 

Brehmerhavenu a omluvila za vzniklé problémy, které nastaly v rámci mé nedůsledné 

kontroly trenérů, kteří již nenahlásili využití náhradníků za zraněné tanečníky, čímž by se na 

porušení přišlo již před soutěží při registraci. 

               Nemám pro tuto situaci jinou omluvu a vyjádření, než že píši vše na rovinu, jak 

situace byla a vím, že poneseme následky, které si myslím, že už tanečníci odnesli velkým 

zklamáním a pláčem na soutěži. Na IDO soutěže jezdíme mnoho let, víme, že je potřeba mít 

vše důsledně v pořádku, ale tady jsme situaci nezvládli, i když se nejednalo o cílený podvod. 

Vím, že není možné, aby dospělý tanečník tančil v juniorech, naopak junior o 2 roky mladší v 

dospělých ano. Neuvědomila jsem si však, že v IDO je pravidlo, kdy stejný tanečník nesmí 

tančit v obou kategoriích, což v Česku lze. 

Ještě jednou se omlouvám za vzniklé komplikace. 

-----Original Message----- 
From: Pavla Loučková, MFG [mailto:pl@mfg.cz]  
Sent: Wednesday, November 13, 2019 10:19 AM 
To: Veronika Klimešová | Mezinárodní úsek CDO <mezinarodniusek@czechdance.org> 
Subject: MFG 
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